ZAPISNIK
6. seje Sveta šole, ki je potekala 27. 5. 2019, ob 18.00 uri, v zbornici šole.

Prisotni:
Člani Sveta šole: Katja Volčanjk, Helena Drakulič, Marija Meh, Metka Uršič, Katja Šribar,
Dušan Valentinc, Davorin Dimič, Nataša Obradović, Marjana Planinc.
Na seji so bili prisotni tudi: ravnateljica Valentina Gerjevič, pomočnica ravnateljice Andreja
Budna, zapisnikarica Renata Županc
Opravičeno odsotni: Urška Erjavšek, (obenem članica sveta in tudi predsednica sindikata) in
pomočnica ravnateljice Urška Breznikar
Neopravičeno odsotni: /
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Sveta šole
Pregled realizacije sklepov in pobud prejšnjih sej Sveta šole
Poročilo s seje Sveta staršev
Imenovanje 2 predstavnikov staršev v UO Šolskega sklada
Seznanitev članov Sveta šole o nabavi predlaganih delovnih zvezkov in učnih gradiv za
2019/20
6. Predlogi, pobude, vprašanja
7. Razno

Predsednica Sveta šole, ga. Katja Volčanjk, je vse prisotne pozdravila na 6. seji Sveta šole,
ugotovila sklepčnost in prisotne seznanila z dnevnim redom. Člani Sveta šole so dnevni red
potrdili.
Ga. Katja Volčanjk je članom podala informacijo, da na dnevni red še vedno ne morejo
umestiti Finančnega načrta za leto 2019, saj s strani Občine Krško še vedno ni popolnih
izhodišč za pokrivanje sredstev materialnih stroškov. Občinski svet bo obravnaval nov cenik
najemnin 30. maja 2019. Objavo v Uradnem listu je pričakovati okoli 15. junija, tako da se
bodo vse aktivnosti verjetno zavlekle v mesec julij.
Ad. 1
Člani Sveta šole so zapisnik 5. seje, ki je potekala 25. 2. 2019, prejeli po elektronski pošti.
Člani so zapisnik 5. seje Sveta šole potrdili.
SKLEP 6/22: Zapisnik 5. seje Sveta šole je bil soglasno sprejet. Objavljen bo na šolski spletni
strani.

Ad. 2
Predsednica Sveta šole je člane spomnila, da so se na prejšnji seji pogovarjali o dveh
pobudah, in sicer:
- o spremljanju porabe odpadnih voda ter o vseh aktivnostih, ki so vezane na problem
velike porabe le-te,
- o sofinanciranju drugega učitelja, športnega pedagoga, pri pouku športa v 2. in 3.
razredu, s strani Občine Krško.
Ga. ravnateljica je predstavila, kako so potekali pogovori in reševanje problematike velike
porabe vode:
Šola je kontaktirala podjetje Kostak, na šoli so se predstavniki podjetja tudi oglasili,
pregledali oba števca, … Podjetje Kostak je pripravilo aneks k pogodbi, iz tega izhaja, da je
sedaj izhodiščna cena nekoliko nižja.
Poraba vode je še vedno zelo visoka. Ga. ravnateljica je povedala, da se vsak petek opravijo
meritve, koliko vode se porabi čez teden, vsak ponedeljek pa se opravijo meritve, koliko
vode se porabi čez vikend. Podjetje Kostak ima tudi avtomatski čitalnik. Pregledani so bili vsi
kotlički, pipe, spremlja se tudi poraba vode v šolski kuhinji in bazenu. Preverilo se je, ali voda
kje pušča in ugotovilo, da ne. Dela se torej na tem, da se ugotovi, kaj se dogaja, z namenom
da se zmanjša poraba vode in posledično tudi stroški.
K reševanju nastale problematike je pristopil tudi g. Dimič in preučil zadeve.
Ga. Volčanjk je predlagala, da se do konca meseca še spremlja vse meritve, števce na šoli,
nato pa se g. Dimič in ravnateljica zopet dogovorita za sestanek pri podjetju Kostak.
Kar se tiče sofinanciranja športnega pedagoga kot drugega učitelja pri pouku športa v 2. in 3.
razredu, je Aktiv ravnateljev že ustno apeliral na Občino Krško. Prav tako je šola omenjeno
problematiko omenila Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Iz strani ministrstva so
namreč na šoli preverjali uvajanje programa RaP, in tako so se pogovarjali tudi o
problematiki drugega učitelja športa na razredni stopnji. Iz ministrstva so podali ustni
odgovor, da na šolah veliko lažje vplivajo na vsebine kot na učne normative.
Člani Sveta šole so se strinjali, da se na Občino Krško in županu pošlje dopis, kjer se opiše
problematika in se občino pozove k pomoči pri sofinanciranju drugega učitelja. Prav tako se
na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodu RS za šolstvo pošlje dopis, kjer
se jih pozove k spremembi 31. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje
programa osnovne šole.
Predstavniki staršev so se strinjali, da bodo tudi oni v okviru Sveta staršev pričeli z
aktivnostmi, da bi se situacija glede normativov izboljšala, in sicer s pobudo na Občino Krško
in v okviru Zveze aktivov svetov staršev Slovenije.
SKLEP 6/23: Kot Svet zavoda pošljemo dopis na Občino Krško in županu, kjer se opiše
problematika in se jih pozove k pomoči pri sofinanciranju drugega učitelja športa v 2. in 3.
razredu. Prav tako se na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodu RS za

šolstvo pošlje dopis, kjer se jih pozove k spremembi 31. člena Pravilnika o normativih in
standardih za izvajanje programa osnovne šole.
Tudi starši bodo v okviru Sveta staršev pričeli s tovrstnimi aktivnostmi.
Ad. 3
V ponedeljek, 20. 5. 2019, je bila seja Sveta staršev. Ga Katja Volčanjk je prosila ga. Metko
Uršič, predsednico Sveta staršev, za poročilo:
- Svet staršev je podal soglasje za nabavo predlaganih delovnih zvezkov in učnih gradiv
za šolsko leto 2019/20.
- V upravni odbor šolskega sklada so izvolili ga. Barbaro Lukan in ga. Tino Kadunc.
- Pogovarjali so se o Šolskem skladu, ter zavrnili pobudo šole glede dopisov staršem s
predlaganim mesečnim prispevkom za Šolski sklad.
- Starši so predlagali, da se donacije še naprej zbirajo na koncertih in dobrodelnih
prireditvah, vendar naj bi se v naslednjih letih odločili za drugačne oblike sodelujočih.
Prav tako predlagajo drugačne oblike bazarja. Izpostavili so, naj šola še več donacij
pridobi od različnih podjetij. Predlagali so, da se v publikaciji objavi številka računa
sklada, kamor lahko vsakdo nakaže poljuben znesek.
- Izpostavili so problematiko vračanja testov učencem.
- Starši so se pogovarjali o NPZ-jih in analizi le teh.
- Izpostavili so dosledno upoštevanje Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju.
- Podana je bila pobuda, da se razčleni porabo 20 € za material pri predmetu likovna
umetnost.
- Starši so zahtevali premik začetka pouka zjutraj, in sicer predlagajo začetek prve ure
ob 7.30 ali 7.45.
- Izpostavili so problematiko šolskega igrišča in nasilja v šoli. Predlagajo, da se vzpostavi
več reda, bodisi z dodatnim varovanjem ali z zaprtjem igrišča po 17.uri.
- Starši so se pogovarjali tudi o delu knjižnice. Izpostavili so, da zaračunavanje
zamudnine ne pripomore k večji obiskanosti.
- Pogovarjali so se o upoštevanju postopnosti pri reševanju težav na šoli, in sicer naj se
starši najprej obrnejo na učeče učitelje in razrednike, potem svetovalno službo in
nato na vodstvo šole.
- Starši so pohvalili prizadevanja posameznih učiteljev in učitelje 9. razredov za
organizacijo in izvedbo valete.

Ga. ravnateljica je bila na Svetu staršev prisotna samo do 2. točke, zato jo je ga. Katja
Volčanjk prosila, da poda svoje odgovore glede določenih tematik, ki so bile izpostavljene na
Svetu staršev:
DOBRODELNA PRIREDITEV in BAZAR: Ravnateljica je povedala, da šola vsako leto načrtno
posreduje prošnje za donacije različnim podjetjem - trudimo se, da se podjetja ne ponavljajo
prevečkrat, prošnje posredujemo tudi podjetjem, kjer delajo starši naših otrok … Člani sveta
so razpravljali tudi o drugačnih možnostih izvedbe dobrodelne prireditve in bazarja, o
materialih, izdelkih, nastopajočih, itd …
ZAČETEK POUKA: Ga. ravnateljica je prisotne seznanila, da za naslednje šolsko leto ne
načrtujejo sprememb glede pričetka pouka. Za to je več razlogov. Ravnateljica je prisotnim
natančno predstavila prednosti in slabosti spremembe pričetka pouka (izvajanje razširjenega
programa in ostalih programov, spreminjanje prevozov (razpis za avtobuse je že aktiven),

število ur OPB, popoldanske dejavnosti učencev (glasbena šola, verouk,…). Povedala je, da
so strokovni delavci na pedagoški konferenci podrobno razpravljali o možnostih spremembe
in po tehtanju, kje so prednosti in kje slabosti, sklenili, da pričetek pouka ostane kot do
sedaj.
IGRIŠČE/NASILJE: Na igrišču se v popoldanskem času zadržujejo skupine, ki se med seboj ne
razumejo. Prišlo je že tudi do neljubih dogodkov, kateri so se, s pomočjo gospoda
informatorja, staršev ter policije, uspešno rešili. O tem so bili obveščeni tudi ostali zaposleni
šole, ki bodo stanje na igrišču še bolj opazovali.
Ravnateljica je povedala, da igrišče ni le igrišče osnovne šole, ampak je namenjeno tudi
ostalim občanom v popoldanskem času. V ta namen imamo preko javnih del zaposlenega
informatorja, le ta je sofinanciran s strani Občine Krško in spremlja dogajanje na vseh
notranjih in zunanjih površinah šole.
Na šoli vsi veliko delamo na preventivi, spremljamo zadeve in jih poskušamo čim prej
zaznavati. Če se zgodi kaj neprimernega, na to takoj odreagiramo. Vključujemo tako šolsko
svetovalno službo kot tudi zunanje institucije (Center za socialno delo, policija, zavodi,…).
Določeni učenci so specifični, potrebujejo in zahtevajo drugačne pristope, česar se tudi
poslužujemo. Se pa zadeve prenašajo tudi v popoldanski čas, kjer otroci izven šolskega
okoliša rešujejo konflikte na neprimeren način.

Na še neodgovorjene zadeve in vprašanja, ki so jih starši izpostavili na seji Sveta staršev bo
ga. ravnateljica odgovorila ustno, in sicer na naslednji seji Sveta staršev v mesecu
septembru.

Ad. 4
Upravni odbor Šolskega sklada za obdobje 2017-2021 so do sedaj sestavljali:
predsednica: Bojana Dimc, podpredsednik: Ivan Učanjšek ter člani: Primož Habinc, Tone
Zakšek, Urška Katić, Metka Uršič, Stanka Zajc. Dvema članoma predstavnikov staršev se
mandat preneha, saj njihovi otroci zapuščajo našo šolo, to sta g. Ivan Učanjšek in ga. Stanka
Zajc. Na zadnji seji Sveta staršev so izvolili 2 nova predstavnika, in sicer ga. Barbaro Lukan in
ga. Tino Kadunc.
SKLEP 6/24 : Svet šole je v Upravni odbor Šolskega sklada potrdil oz. imenoval predlagani
predstavnici staršev, in sicer ga. Barbaro Lukan in ga. Tino Kadunc. Mandat jima prične teči
z novim šolskim letom in bo trajal do konca mandata tega upravnega odbora.
Ad. 5
Ga. Katja Volčanjk je povedala, da so na ponedeljkovi seji Sveta staršev starši potrdili
predlagane učbenike in ostala gradiva, ki so jih posamezni aktivi izbrali glede na zahteve
učnih načrtov za posamezne predmete.

Ad. 6
Člani so se pogovarjali o pobudi šole, da se z novim šolskim letom staršem razdeli
pristopnico, v kateri se bodo lahko sami opredelili, če so pripravljeni in koliko so pripravljeni
prispevati mesečno v Šolski sklad. Izbran znesek bi bil vsak mesec prištet k ostalim stroškom
na položnici. Predstavniki staršev na Svetu staršev tega predloga na zadnji seji niso podprli.
Ga. ravnateljica je povedala, da je prišlo do ustanovitve Šolskega sklada, saj smo kot šola
začutili, da želimo ponuditi učencem nekaj več, za kar pa ni bilo zagotovljenih občinskih ali
državnih sredstev. Prav tako smo v preteklosti zaznali, da bi določeni starši težko plačali za
vse šole v naravi in nekatere druge dejavnosti. V katere namene je porabljen denar iz
Šolskega sklada je bilo predstavljeno že na februarski seji, kar je podrobno predstavila ga.
Bojana Dimc. Ga. ravnateljica je povedala, da vsi otroci na šoli slej kot prej prejmejo nekaj
sredstev iz sklada.
Potekala je odprta razprava, kjer so posamezni člani razpravljali o zbiranju sredstev v Šolski
sklad. Kljub temu, da na Svetu staršev predloga niso podprli, se je večina članov strinjala, da
se staršem kljub temu na prvem roditeljskem sestanku v septembru predstavi namen in
delovanje ter načine pridobivanja sredstev v Šolski sklad. Posebej pripravljena zloženka bi
vključevala tudi pristopnico, kjer bi se starši lahko sami odločili, če in koliko bodo prispevali v
Šolski sklad.

Ad. 7
Predsednica Sveta šole, ga. Katja Volčanjk, se vsem prisotnim zahvali za udeležbe na letošnjih
sejah in za vse dobre predloge, ki so jih podali.
Seja je bila zaključena ob 20:20 uri.
Zapisnik pripravila:
Renata Županc

Predsednica Sveta staršev:
Katja Volčanjk

